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LA KVARTALDOMO « LE TROIS-MÂTS »
Ĉe placo Justices en Angers
petis nin interveni kadre de

"15 jours pour les différences"
 De la 5-a ĝis la 18-a de februaro 2018

Aktivaĵoj :

SABATON LA 10-AN DE FEBRUARO
14h30-16h30  kaj  16h30-18h30
Prezentado pri Esperanto / inicado / ludoj
(por iu ajn minimume 7-jara ; prefere post enskribiĝo)
far Esperanto-Angers

MERKREDON LA 14-AN DE FEBRUARO  -  16h30
Prelegdiskutado pri la temo "Kiu lingvo por vojaĝi ?"
kun partopreno de Esperanto-Angers
(la prelegdiskutadoj estas momentoj de neformalaj diskutoj proksimume unuhoraj, 
pri ideo aŭ afero rilatanta al la temo, ĉirkaŭ trinkaĵo, en la koro de la instalaĵo 
aranĝita en la halo de "Le Trois-Mâts")

VENDREDON LA 16-AN DE FEBRUARO  -  20h30

"Cabaret du monde"
Vespero pri la temo de la lingvoj
(por plenkreskuloj, oni enskribiĝu)
kun partopreno de Esperanto-Angers

Maison Culturelle de l’Espéranto, Château de Grésillon, St. Martin d’Arcé, 49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
Telefono : 02.41.89.10.34  -  Ret-mesaĝo : kastelo@gresillon.org  -  Reto : www.gresillon.org

LA KURSO ĈE LA MUNICIPA INSTITUTO

Krom la kutimaj kursoj en kvartalo "La Roseraie", nova Esperanto-kurso 
A1-nivela (malkovro) al vi estas proponata en la Municipa Instituto de 
Angers, place Saint-Eloi :
La merkredojn de 18h30 ĝis 20h
14-an, 21-an, 28-an de marto, 4-an, 11-an, 18-an de aprilo,
16-an, 23-an kaj 30-an de majo 2018.

Kurso pagenda*. Maksimume 10 lernantoj.

* Tarifo normala 76,30€ / Tarifo kun karto "Partenaire" aŭ "Etudiant" 32,90€ / Tarifo rabata Angers 63€

Ĉiuj detaloj (franclingvaj) sur tiu paĝo : cours espéranto

La Municipa Instituto de Angers

La kvartaldomo "Le Trois-Mâts" 

Espéranto-Angers
3 allée du Haras, Appt 132, 49100 Angers, France

Tél. +33 (0)2 41 20 19 40  -  http://www.esperanto-angers.fr  -  info@esperanto-angers.fr

La Ĝenerala Kunveno de Espéranto-Angers okazos
SABATON LA 17-AN DE MARTO 2018 je 14h

en "Centre Jean Vilar" (ĉe strato Henri Bergson, en kvartalo "La Roseraie"), en kunvenejo "Mot à Mot".
La membroj, iliaj familioj kaj iliaj amikoj estas invitataj al tiu simpatia jara kunveno

kun reĝkuko, amikuma kuntrinkado, libroservo.
Estas bonetosa nemaltrafinda momento !

Printempo
en Esperanto-

Kulturdomo
Grésillon

Ĉiuj detaloj 
(franclingvaj)
sur tiu paĝo :

www.gresillon.org

Pliaj detaloj :
www.letroismats.fr

http://www.angers.fr/fileadmin/plugin/tx_dcddownloads/esperanto_01.pdf
http://www.esperanto-angers.fr/
http://gresillon.org/?lang=eo
http://www.letroismats.fr/15-jours-pour-les-differences/
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